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Abstract: This paper has as aim to present some tell settlements from Southern Romania from the
point of view of their preservation (identification of the main degradation types) and protection. With the shape
of a mound, the tell type settlements drew the attention not only to archaeologists but also to local people who
saw them as a good raw material source for different constructions. Despite their presence on the List of
Historical Monuments the tell settlements are currently used as fields for agriculture or are invaded by
constructions built inside the protection area or even on the site itself. All these had as consequence the total
destruction of some of these sites (e.g. the tell sites nearby Bucharest: Vidra, Măgura Jilavei, Chitila). The
careless of the local authorities regarding this type of monument is one of the causes the destruction of the tell
settlements.
Rezum at: Acest articol prezintă aşezările de tip tell din sud-estul României din perspectiva stării de
conservare (identificarea principalelor tipuri de degradări asociate), a protecţiei lor şi a punerii în valoare. Având
aspectul unor movile (numite „măguri” sau „gorgane”) aşezările de tip tell au atras atenţia nu doar arheologilor, ci
şi localnicilor, care au întrevăzut în acestea, între altele, o sursă de materie primă pentru diverse amenajări. În
ciuda statutului lor de monumente istorice, tell-urile sunt folosite ca teren agricol sau sunt invadate de construcţii
moderne, ridicate chiar pe aşezare sau în aria de protecţie. Toate acestea au dus în unele cazuri la distrugerea
completă a câtorva dintre aceste situri (de exemplu tell-urile din jurul Bucureştilor: Vidra, Măgura Jilavei, Chitila).
Indiferenţa autorităţilor faţă de acest tip de monument istoric face ca şi în prezent numeroase aşezări de tip tell
să fie distruse de diverse amenajări şi lucrări agricole.
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